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1
As boas novas
que vêm de Deus

Romanos
Romanos 1.1-17

“Estou feliz!” “Agora, tenho um filho para cuidar.” “Minha esposa
terá um bebê.” Como reagimos diante das boas notícias? Contamos
aos outros! A sensação é que vamos explodir se não dividirmos com
alguém a nossa alegria. Diz a lenda que, quando o matemático grego
Arquimedes descobriu o princípio da hidróstatica,2 ele saiu dos banhos
públicos e correu pelas ruas nu, gritando: “Eureka! Eureka!”
DISCUSSÃO EM GRUPO: Por que é tão difícil para nós
guardarmos segredo das boas notícias?
REFLEXÃO PESSOAL: Pense nas boas notícias que você recebeu recentemente. Como você reagiu a elas? Por quê?
Paulo se sentiu entusiasmado a respeito do evangelho, as boas
novas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ao lermos os versículos introdutórios em sua Carta aos Romanos, percebemos que seu entusiasmo é contagioso. Leia Romanos 1.1-17.

1. Imagine que os versículos 1 e 5 são a única informação que você
tem sobre Paulo. Relacione os aspectos que você gostaria de saber
sobre ele.

2

A hidrostática descoberta por Arquimedes é o princípio de que um corpo imerso na
água se torna mais leve devido a uma força vertical e para cima exercida pelo líquido
sobre o corpo, que alivia o peso do corpo (N.T.).
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2. Nos versículos 1-5, Paulo fornece um resumo do evangelho para o
qual ele foi separado para anunciar. O que aprendemos nesses versículos
sobre o evangelho?

3. O que os versículos 8-13 revelam a respeito da atitude de Paulo
em relação aos romanos?

Por que ele estava tão encorajado e motivado?

4. Por ser um apóstolo (“alguém que é enviado”), Paulo se sentiu
obrigado a pregar o evangelho a todos (v. 14). A quais pessoas você
tem a grande oportunidade de pregar o evangelho?

5. Quais são os passos para lhes anunciar o evangelho?

6. Paulo diz que podemos estar dispostos a pregar o evangelho ou nos
envergonharmos dele (v. 15, 16). O que pode nos levar a ter disposição ou a ficarmos envergonhados dele?

7. No versículo 16, Paulo descreve o evangelho como “o poder de
Deus” para a salvação. Como você tem visto esse poder demonstrado
em sua vida ou na vida de outros?
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8. Martinho Lutero escreveu que o versículo 17 tornou-se para ele o
“caminho para o céu”. O que é tão significativo nas ideias desse versículo?

9. Qual é sua opinião sobre o significado de “viver pela fé” (v. 17)?

10. Em quais áreas você se esforça para viver pela fé?

Ore para que Deus use o estudo da Carta aos Romanos para lhe dar a
atitude de Paulo em relação ao evangelho e em relação àqueles que tem a
necessidade de ouvir sua mensagem.

Agora ou mais tarde
Muitos comentários excelentes foram escritos sobre Romanos.
Dois deles que eu recomendaria são: o comentário de Romanos de F. F. Bruce publicado pela Edições Vida Nova, e o
comentário de Romanos de John Stott publicado pela ABU.
Ambos têm um estilo claro e estão repletos de grandes ensinamentos. Dedique tempo esta semana para ir a uma livraria
evangélica ou biblioteca e pense em adquirir ou ler um desses
comentários já que você vai estudar a Carta aos Romanos nas
próximas semanas. Como sugestão, é melhor você estudar
Romanos por si mesmo, primeiro, e depois comparar os ensinamentos que você descobriu com o que outros escritores já
descobriram.
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2
A ira de Deus contra
a humanidade

Romanos
Romanos 1.18-32

Durante a Segunda Guerra Mundial, pediram ao pastor alemão
Helmut Thielicke que ensinasse a Bíblia a vinte alunos que pilotavam os aviões de guerra. Numa ocasião, quando ele chegou, soube
que o pai de um dos rapazes tinha morrido durante um ataque aéreo.
Thielicke escreve: “Os jovens — e de fato eram — reuniram-se ao
meu redor profundamente chocados, parecendo os pintinhos da galinha.
Sentiam-se completamente arrasados e procuravam proteger-se, junto de uma pessoa mais velha, de um mundo cujo perverso enigma
havia repentinamente saltado sobre eles pela primeira vez”. O pastor
voltou para casa à noite e passou por um vale tranquilo, cheio de
árvores floridas iluminadas por uma suave luz. Ficou muito impressionado com o contraste entre a cena tranquila do vale e a atmosfera
pesada da guerra que havia deixado para trás, e então disse: “Para
mim, esse tempo foi uma parábola do limiar sombrio, que a narrativa
da Queda nos diz que o homem transpassou o limite. Diante de
mim, parecia estar um mundo perfeito e bom de uma noite de primavera. Mas, naquele momento, aquela paz que o vale representava
era como a dor de uma facada, porque eu sabia que a paz da natureza
era enganadora, e eu havia justamente falado isso, rodeado por um
mar de rosas com rapazes cujos olhos estavam cheios de pavor” (“But
Man Fell on Earth” – Christianity Today).
DISCUSSÃO EM GRUPO: Quais notícias você ouviu pela
televisão ou leu nos jornais recentemente que mostraram que
o nosso mundo não é perfeito e bom?
REFLEXÃO PESSOAL: Qual é a sua opinião sobre como Deus
reage quando vê o mal que trouxemos ao mundo criado por ele?
Nesta passagem, Paulo nos diz que há algo terrivelmente errado
conosco, nossos amigos e nossa sociedade. Leia Rm 1.18-32.
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1. Segundo os versículos 18-32, quais são as razões da ira de Deus
ser revelada?

2. Quais perguntas ou sentimentos você tem quando lê a respeito da
ira de Deus no versículo 18?

3. O que a humanidade conhece sobre Deus segundo os versículos
19 e 20?

Como a humanidade conhece esses fatos?

4. Como as pessoas reagem ao conhecimento que elas possuem de
Deus (v. 18 e 21)?

5. Os versículos 21-32 descrevem a queda vertiginosa da humanidade
no pecado. Como você resumiria cada nível de corrupção?

Como pode cada nível levar a outro?
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6. Que evidência você observa nessa degradação moral hoje?

7. É comum se pensar primordialmente na ira de Deus em termos
de julgamento futuro. Mas o versículo 18 afirma que a ira de Deus é,
agora, revelada. Como esse evento ocorre nos versículos 24-32?

8. Você considera que os versículos 18-32 refutam a noção de que as
pessoas são essencialmente boas? Explique.

9. As pessoas frequentemente levantam a questão de como Deus poderia condenar àqueles que nunca ouviram falar a seu respeito. Como
essa passagem trata essa questão?

10. Como essa passagem pode fazer com que você sinta menos vergonha do evangelho e mais disposto a pregá-lo?

Ore para que Deus seja revelado àqueles que o rejeitam.

Agora ou mais tarde
A descrição que Paulo fez da depravação da humanidade é
confirmada cada dia na mídia. Esta semana, anote todas as
reportagens que você leu ou ouviu que apoiam uma ou mais
das exposições de Paulo em Rm 1.18-32.

